
 "األسبوع األول" منھجیة تسییر المقطعاألولفیاللغةالعربیةللسنةالثانیة
  

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

/ / 
 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 09ص 
 انتھت العطلة الصیفیة 50ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة سورة المسد / 13ص / /
 

 
 أوظف الصیغ

 05ص 
 أستعمل الصیغ

 10ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 10ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 05ص 

الیوم نعود إلى 
 المدرسة

 11ص  
 04 قراءة الیوم نعود إلى المدرسة /

 تربیة مدنیة من حقي أن أتعلم / 14ص 07ص  /
 

/ / 
 مدرستي

 25ص 
 05 محفوظات مدرستي /

 بطاقات
 خط

 06ص 

الیوم نعود إلى -
 المدرسة

 أكتشف وأمیز-

 12 - 11ص 

 06 قراءة وكتابة الیوم نعود إلى المدرسة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 05ص 

الیوم نعود إلى -
 المدرسة

 أحسن قراءتي-

 12 – 11ص 

 )10ص (أركـب -

 08 وكتابةقراءة  الیوم نعود إلى المدرسة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 06ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

 أثري لغتي

 06ص 
/ 

 المشروع

 21ص 

 :نشاطات إدماجیة-
 .تمارین لغویة •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 كتابیاأنتج 
 06ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 12ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات مدرستي / 25ص  / /

  تربیة إسالمیة سورة المسد /  07ص  /

  
عبد الباري عبد هللا :إعداد األستاذ  



 "األسبوع الثاني" منھجیة تسییر المقطعاألولفیاللغةالعربیةللسنةالثانیة

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 15ص 
 موعد االستراحة 50ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة فضل العلم / 19ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 08ص 

 الصیغأستعمل 

 16ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 16ص 
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 08ص 

في ساحة 
 المدرسة

 17ص  
 04 قراءة في ساحة المدرسة /

 تربیة مدنیة أتقن عملي / 20ص  10ص  /
 

 05 محفوظات مدرستي / 25مدرستیص  / /

 بطاقات
 خط

 09ص 

في ساحة -
 المدرسة

 أكتشف وأمیز-

 18 - 17ص 

 06 قراءة وكتابة في ساحة المدرسة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 08ص 

في ساحة  -
 المدرسة

 أحسن قراءتي-

 18  – 17ص 

 )16ص (أركـب -

 08 قراءة وكتابة في ساحة المدرسة /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 09ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

 أثري لغتي

 09ص 
/ 

المشرو
 ع

 21ص 

 :نشاطات إدماجیة-
 .تمارین لغویة  •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 09ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 18ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات مدرستي / 25ص  / /

  تربیة إسالمیة فضل العلم / / 10ص  /

عبد الباري عبد هللا :إعداد األستاذ    



 "األسبوع الثالث" منھجیة تسییر المقطعاألولفیاللغةالعربیةللسنةالثانیة

 ما یناسبھا في
قم الحصة موضوعال

لر
ا

 الدلیل الكتاب الموحد دفتر األنشطة إعداد األستاذ 

/ / 

 فھم المنطوق-
 أتأمل وأتحدث-

 21ص 
 مع معلمتي 51ص 

فھم المنطوق 
 والتعبیر الشفوي

01 

 تربیة إسالمیة اإلسالم یحث على العلم / 26ص  / /
 

 
 أوظف الصیغ

 11ص 

 أستعمل الصیغ

 22ص 
/ 

استعمال صیغ واسالیب في 
 .وضعیات تواصلیة دالة

 . مسرحة األحداث
 02 تعبیر شفوي

/ / 
 أنتج شفویا

 22 ص
 03 إنتاج شفوي التدریب على اإلنتاج الشفوي /

/ 
 أفھم وأجیب

 11ص 

 في القسم

 23ص  
 04 قراءة في القسم /

 تربیة مدنیة من واجبي االنضباط / 27ص  13ص  /
 

/ / 
 مدرستي

 25ص 
 05 محفوظات مدرستي /

 بطاقات
 خط

 09ص 

 في القسم-
 أكتشف وأمیز-

 24 - 23ص 
 06 قراءة وكتابة في القسم /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

/ / / 

تثبیت الحرف األول في كلمات  -
 إلخ..انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة  -
كتابة على كراس القسم  -
 ".إمالء"

 07 إمالء

كتابة على  -
 كراس القسم

أوظف التراكیب 
 اللغویة

 08ص 

 في القسم -
 أحسن قراءتي-

 24 - 23ص 

 أركـب -

 )22ص (

 08 قراءة وكتابة القسمفي  /

 یُعدھا األستاذ -
 بطاقات -

 إمالء

 12ص 
/ / 

تثبیت الحرف الثاني في كلمات  -
 إلخ...انطالقا من صور، تعابیر 

 تكملة كلمة -
 09 إمالء

إعداد نشاط 
 إدماجي أو أكثر

 أثري لغتي

 12ص 
/ 

 المشروع

 21ص 

 :نشاطات إدماجیة-
 .تمارین لغویة  •
 المشروع الكتابي •

 10 إدماج

/ 
 أنتج كتابیا

 12ص 

أتدرب عل اإلنتاج 
 الكتابي

 24ص 
 11 إنتاج كتابي .التدریب على اإلنتاج الكتابي - /

 12 محفوظات مدرستي / 25ص  / /

  تربیة إسالمیة فضل العلم / / 13ص  /

  
عبد الباري عبد هللا :إعداد األستاذ  



 

 

 

 

 أسبوع اإلدماج والتقویم: األسبوع الرابع

 :یتم في ھذا األسبوع

 اإلدماج العمودي حسب كل میدان. 

 اإلدماج األفقي بین المیادین. 

 حل الوضعیة االنطالقیة. 

 تشبھ الوضعیة األم للتقویم وضعیة إدماجیة. 

   التقویم 

  ساعة ونصف خارج التوقیت (المعالجة
 )الرسمي للمعالجة البیداغوجیة

  إنجاز المطویة من طرف األفواج الخاصة
 )عالمشرو(بالتعریف بالمدرسة 

ووضعیات من  16-15-14دفتر األنشطة ص (

  عبد الباري: مع تحیات األستاذ
 مفتش التعلیم االبتدائي

الرسمیة وثائق اعتمدُت فیھ على الیمثل ھذا المجھود اجتھاد  :مالحظة
فإن كان في ھذا العمل بعض ، )الوثیقة المرافقة والدلیل –المنھاج (

 .األخطاء فالرجاء إصالحھا ونشرھا لتعم الفائدة




